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Hata 1: İş yerleri ile ilgili Yönetim sistemlerinin Entegrasyonu yapılabilir.   
İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Alanlarına göz attığımızda, bu alanların farklı boyutlarının ve 

kapsamlarının olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İş güvenliğinin tüm alanlarda farklı isimlerde karşımıza 
çıktığını, fakat farklı alanlarda hedef ve kapsamlarının farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tablo 1.‘den, 
İş güvenliği hizmetleri, Ürün, Bina, Makine- Teçhizat Güvenliğini, yani, hem “Mal Güvenliği”ni ve hem de 
ürün olarak insana hizmet söz konusu olduğunda, örneğin hasta güvenliği söz konusu olduğunda, “Can 
Güvenliği”ni kapsadığı açıkça görülebilir. İş Sağlığı alanında, hedef sadece çalışanların sağlığı ve güvenliği 
olduğundan, hedef “Can Güvenliği”dir. “Çevre Sağlığı”nda ise, Çevrede yaşayan tüm canlıların güvenliği söz 
konusu olduğundan, hedef hem Mal Güvenliği, hem de Can Güvenliğidir. Her alanda, ilgililer gelecek 
zararların yasal değerlendirmeleri farklı yasalarla yapılır. Konumuz İş Sağlığı olduğu için İş Yasaları, sadece 
İş sağlığı olarak belirlenen alanda geçerlidir. Diğer alanlarda farklı yasalar geçerlidir. Örneğin, Çevre sağlığı 
alanında, çevre yasaları geçerlidir. İnsana ve mili servete verilen zarar dolayısıyla, sadece, ceza yasaları her 
alanda geçerlidir. 

Tablo 1’de görülen üç alanın, yönetim sistemleri ve standartları; eğitimleri; tehlike değerlendirme 
yöntemleri, sigortaları, hatta ilgili Bakanlıklar açısından da çok önemli farklılıklar gösterdiği açıktır.  

 

Tablo  1: İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Alanlarının Farklılıkları 

BİLİM DALLARI İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI 

HEDEFLER
Ürün 

Güvenliği

Bina, 

Mak. ve Teçh. 

Güvenliği

Çalışanların Sağlığı ve 

Güvenliği

İşyeri Çevresinin Sağlığı ve 

Güvenliği

HİZMET VERECEK 

OLAN 

MESLEKLER

Üretim ile ilgili tüm meslekler 

(Hammadde, Mamul madde, Hizmet, 

v.d. Üretimi ile ilgili meslek grupları) 

İnsan Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm 

meslekler (Hekim, mühendis,hemşire, 

beslenmeci, psikolog, istatistikçi, 

iktisatçı, hukukçu v.d.) 

Çevre Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm 

meslekler (Mühendis,mimar, hekim, 

ormancı, denizci, toprak bilimci, 

jeofizikçi, jeomorfolog v.d.)

LİSANS 

EĞİTİMLERİ

Üretilen nesne veya eylem ile 

ilgili tüm meslek eğitimleri

Çalışanın sağlığı ve Güvenliği ile 

ilgili tüm meslek eğitimleri

Çevre sağlığı ve Güvenliği ile 

ilgili tüm meslek eğitimleri

STANDARTLARI
ISO 9000 

Serisi Standartlar

OHSAS 18000 Serisi 

Standartlar

ISO 14000 

Serisi Standartlar

YÖNETİM 

SİSTEMLERİ

Kaliteli Üretim 

Yönetimi Sistemi  

İş Sağlığı Yönetim 

Sistemi

Çevre Sağlığı Yönetim 

Sistemi

TEHLİKE 

DEĞERLENDİRME 

YÖNTEMLERİ

“HACCP”, “HAZOP”, 

“FMEA”, V.D.  
“What if”,ETA, FTA, V.D. “What if”,ETA, FTA, V.D.

YASALAR Diğer yasalar İş yasaları Diğer yasalar

LİSANS ÜSTÜ 

EĞİTİMLERİ

İş Güvenliği 

Uzmanlığı
İş Sağlığı Uzmanlığı

Çevre Sağlığı

Uzmanlığı  

EĞİTİMLERİ 

KİMLER VERECEK
Üniversiteler Üniversiteler Üniversiteler

SİGORTA 

SİSTEMLERİ
MAL ve CAN SİGORTASI CAN SİGORTASI MAL ve CAN SİGORTASI

BAKANLIK
SANAYİ-SAĞLIK-TURİZM 

V.B. BAKANLIKLARI

ÇALIŞMA ve SOSYAL 

GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇEVRE BAKANLIĞI  

 
Yönetim sistemleri de, belirtilen bu görüşler itibariyle çok önemli farklılıklar gösterir. Kalite yönetim 

sistemleri ve standartları, neredeyse tamamı itibariyle, işverenin “mal”ı ile ilgilidir.  Yani bir bakıma “Üretim 
Yönetim Sistemleri” ile örtüşür ve işletmede çalışan bütün meslek sahipleri, işverenin “mal”ını, üretimini 
gözetme görevi ile işe alınırlar ve “mal”a gelecek zararın tamamından sorumludurlar. Çalışanın Sağlık ve 
Güvenliği ile ilgili sistemler ise, çalışanın “can”ı ile ilgili sistemlerdir ve işletmede bu sistemle ilgili çalışan 
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meslek insanlarının görevi ve sorumluğu “Çalışanların sağlığı ve güvenliği” dir. Dolaylı olarak birbiri ile 
ilgileri sistem içinde ifade edilmiş olsa bile temelde bu çok önemli ayırımın “İş Sağlığı” (Çalışanların sağlığı 
ve güvenliği) açısından önemle yapılması gerekir. Bu ayırım yapılmaz ise, “İş Sağlığı”nın temel kavramları 
açısından önemli hatalara ve açmazlara düşülebilir.  

Yukarıdaki Tablo 1’de gösterilen farklılıklar nedeniyle, yönetim sistemlerinin entegrasyonu veya bu 
yönetim sistemlerinin oluşturulmasında hep aynı kişilere görev verilmesi, yönetim sistemlerinin 
başarısızlığındaki en önemli nedendir. Üretim Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Yönetim Sistemi ve Çevre Sağlığı 
Yönetim sistemi birbirinden müstakil ve farklı meslek insanları tarafından oluşturulmalıdır. 

 

Hata 2. İş Sağlığı Alanında “Kabul edilir risk” kavramı kullanılabilir. 
İş Sağlığı alanında Tehlike, çalışana zarar verme potansiyeline sahip her şeydir. Tehlikeler, Fiziksel, 

Kimyasal, Biyolojik ve Mekanik Tehlikeler olmak üzere sınıflandırılarak ifade edilebilir. Çalışanla 
karşılaşmayan tehlikelerin, çalışana zarar verme olasılıkları (Riskleri) sıfırdır. Çalışanın zarar görebilmesi için 
yukarıda sınıflandırılan tehlikelere maruz kalması ön koşuldur.  

Genel olarak, çalışma alanlarındaki tehlike için sorulacak olan aşağıdaki soruların cevapları, doğru 
anlaşılıp verildiğinde, tehlikelerin önlenmesi konusunda hedef ve stratejiler de doğru belirlenecektir.  

“Kim için Tehlike?”,  sorusunun değerlendirmesi:  
 “İşveren için tehlike”  
 “Çalışan için tehlike” şeklinde olacaktır.  

“Ne için tehlike?” sorusunun değerlendirmesi ise, 
 İşverenin sahip olduğu “mal”(üretim, makine-teçhizat, bina v.d.)  için tehlike, 
 Çalışanın sahip olduğu “can”(Sağlık) için tehlike, şeklinde olacaktır. 
 

“İşveren için tehlike” “Çalışan için tehlike”

Kim için Tehlike? 

    
İşverenin sahip olduğu “mal”(üretim, 

makine-teçhizat, bina v.d.)  için tehlike

Çalışanın sahip olduğu “can”(Sağlık 

veye Kazanma Gücü) için tehlike

Ne için Tehlike? 

 
Şekil 1. “Kim için tehlike?” ve “Ne için tehlike?”sorularının yanıtları 

 
Sahip olunanların “Mal” ve “Can” olarak nitelenmesi, sigorta dilinde, “Mal”a ait sigortalar veya 

“Can”a ait sigortalar şeklinde ayrılmasından kaynaklanmaktadır. Yani Tehlikelerin zarar verme 
potansiyellerinin hedefi, işverene ait “mal”lara ve Çalışanın “can”ına veya iş yasalarına göre “Kazanma 
gücü”ne yönelik olmaktadır.  

Bu ayırımı baz alarak olaya baktığımızda, Hukuk sisteminin de “Mal”ın korunması için gerekli 
yasaların, “Can”ın korunması için gerekli yasalardan farklı olduğu da ayrıca açıkça görülebilir. Örneğin, iş 
sağlığı ve güvenliği ilgili yasalar, çalışanın “can”ı ile ilgili yasalardır. İşverenin “mal”ını gözetme görevi 
yoktur.  

Bunun yanında, Ceza hukuku, hem işverenin “mal”ına, hem de çalışanın “can”ına yönelik zararları 
hedefler. Ceza hukuku, İşverenin “mal”ına, “milli servete verilen zarar” gözüyle bakarak ilgilenir. İşveren, 
“mal”ına gelen zararları ve suçlularını, iş yasaları dışındaki yasalarla arar, bulur ve zarar görenin zararını 
tazmin eder. Yukarıda söylendiği gibi, İş Sağlığı (çalışanın sağlığı ve güvenliği) ile ilgili yasalar veya 
sigortalar, çalışanın sosyal hakları ve sağlığı ile ilgilidir, işverenin “mal”ı ile ilgili değildir.  

 “Ne Kadar Tehlike?” sorusunun cevabı, “hangi sınır değerinden sonra tehlike zarar verir?” 
sorusunun cevabıyla eşdeğerdir.   

 İşverene verilen zarar, İşverenin kabul ettiği zarar (Kabul edilebilir Risk) kadardır, 
 Çalışanın sağlığına verilecek zarar ise, bilimsel araştırmaların ve gerçeklerin ışığında 

belirlenmiş olan “DOZ” kadardır. 
 



İşverene verilen zarar, İşverenin 

kabul ettiği zarar (Kabul 

Edilebilir Risk) kadardır.

Çalışanın sağlığına verilecek 

zarar ise, belirlenmiş olan 

“DOZ” kadardır.

Ne kadar Tehlike? 

 
 

Şekil 2. “Ne kadar tehlike?” sorusunun yanıtı 
 

 İşverenin “mal”ına zarar, risk veya risk skoru, kendi kapsamı içerisinde ifade edilmiş, Risk Skoru = 
Şiddet x Olasılık olarak tanımlanmıştır. Hangi olasılıkla ve hangi şiddette bir riskin, işverene zarar sınırını 
ifade edeceği, tamamen işverenin veya yetkili uzmanlarının işveren adına hesap edip, Kabul edecekleri Risk 
sınırıdır. Bu sınır, bahis konusu alanda “Kabul Edilebilir Risk” olarak ifade edilir ve her işverene göre değişir. 
Örneğin, kimi işveren üretimdeki hata riskini % 10 kabul ederken, kimi işveren % 20 Kabul edebilir. İşveren 
ne kabul ederse etsin Üretim sisteminin ve görevlilerinin temel görevi, hata riskini, işveren için kabul 
edilebilir olan risk değerine indirmek ve altında tutmakdır..  
 Çalışanın sağlığına gelebilecek zararın sınırlarını belirleyen Kabul edilir DOZ kavramı ise, Tehlikeye 
Maruz Kalma Şiddeti ile Tehlikeye Maruz kalma süresinin bileşkesi olarak belirlenir. Örneğin, 8 saatlik bir 
çalışma süresinde, gürültüye bağlı işitme kayıplarının oluşmaması için, gürültü şiddetinin 87 dB’in altında 
olması gereği bildirilmiştir. O halde çalışanın sağlığına bir zarar gelmemesi için, birbirine bağlı olarak, hem 
etkenin şiddetinin, hem de etkene maruz kalma süresinin belirlenmesi yani DOZ’un belirlenmesi  
gerekmektedir.  
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Şekil 3. Gürültüye bağlı işitme kaybında DOZ değerlendirmesi 
 

Çalışma ortamında, çalışanın sağlığının patolojik düzeyde etkilenmemesi için ortamda bulunan 
kurşun miktarı 8 saatlik bir çalışmada, ortalama 0,15 mgr/m3’ü aşmaması gerekir. Genel olarak, verilen limit 
değerler, günde 8 saatlik bir çalışma hedeflenerek, günlük maruz kalınmasına müsaade edilen madde veya 
enerji miktarları olarak verilir. Bu değerler, çok sayıda bilimsel çalışmanın sonucunda elde edilmiş sınır 
değerlerdir ve bu sınır değerlerin altında herhangi bir patolojik zararın olmayacağı kanıtlanmıştır. 



 O Halde, Çalışanın sağlığına zarar getirmeyecek olan madde veya enerji miktarlarının, maruziyet 
sürekli ise, 8 saatlik DOZ değerleri üzerinden; akut, yani aniden bir etkilenme söz konusu ise, sadece şiddet 
üzerinden değerlendirilmesi gerekir. 
 

KABUL 

EDİLEBİLİR 

RİSK 
DOZ=

İŞGÜVENLİĞİALANI İŞ SAĞLIĞI ALANI 

(ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ve 

GÜVENLİĞİ) 

 
 

Şekil 3. Kabul edilebilir riskin, İş Sağlığı alanındaki karşılığı 
  

 İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanında Kabul edilebilir riskin karşılığı, zararsızlık 
sınırını ifade eden DOZ değerleridir. Yani, İSG alanında, Kabul edilebilir risk kavramı yoktur ve 
hesaplanmasına da gerek yoktur.  
 Kabul Edilebilir Risk kavramı, işverenin “mal”ı ile ilgili olduğundan, işverenin, “çalışanın sağlığı ve 
Güvenliği ile ilgili bir riski kabul etmesi” diye bir lüksü, yasal olarak yoktur. Böyle bir riski kabul etmek, yasal 
bedelini ödemeyi kabul etmek anlamına gelir ki, bu hal İş Sağlığının  temel prensiplerine aykırıdır. 
 Böyle bir sonuç çerçevesinde, OHSAS gibi, iş sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) yönetim 
sistemi içerisinde, “Kabul edilebilir risk” kavramının varlığı şaşırtıcıdır. Yönetim sistemi ile ilgili prosedürler 
ve talimatlar yazılırken bu kavram hangi mantığa sığdırılarak kullanılmaktadır, mutlaka incelenmeli ve 
tartışılmalıdır. Dış kaynakların, bize empoze ettiği bir çok kavramı, düşünmeden kullanmak, İş sağlığı 
(Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanına zarar vermektedir. 

Hata 3. Bütün Tehlike değerlendirme yöntemleri, her üç Yönetim Sisteminde de 
kullanılabilir.  
 Tehlike değerlendirme yöntemlerinin kullanış biçimleri de, yukarda belirlenen yasaları, sigorta 
sistemleri farklı iki alana (İş Güvenliği ve İş Sağlığı) göre önemli farklılıklar göstermektedir. Önce sigorta 
sistemlerinin bu iki alana göre nasıl değiştiğini ve birbirinden nasıl farklılaştığına örnek verelim. 
 Bir işletmedeki “Yangın sigortası”, işverenin “mal”ına ait bir sigortadır ve çalışanın sağlığı ile ilgili 
değildir. Diğer taraftan “Çalışanın sağlık sigortası”, tamamen çalışanla ilgili bir sigorta şeklidir ve İşverenin 
“mal”ıyla ilgili hizmet vermez. Meydana gelen bir yangın olayında, bahsi geçen her iki sigorta sistemi de 
sonuçta verdiği hizmetler açısından son derecede farklı çalışır. Dolayısıyla çok özel maddeler taşımıyorsa, 
yangın sigortası yaptırılmış bir işletmede, yangında yaralanan veya ölenler için bir yükümlülük yoktur. 
Çalışanların sağlık sigortasında da işverenin kaybettiği “mal”la ilgili yükümlülükler yoktur. Bu aynı olayda 
zarar gören iki tarafın menfaatlerini bir araya getirmek ve aynı sigorta sistemi ile hizmet üretmek imkansız 
gibidir. 
 Sigortacılıkta, yangın olayının öncesinde ve sonrasında verilecek danışmanlık hizmetlerini, İSG 
alanlarının temel gereksinmelerine göre şekillendirmek önemli bir husustur. Çok net olarak, “yangın 
güvenliği” teknik bir konudur ve işletmede üretim ile ilgili her meslek sahibinin, Lisans ve lisansüstü 
eğitimlerle bu güvenlik bilgilerine sahip olması ve uygulamalara katılıyor olması gerekir. Çünkü, hem işveren, 
hem de yangın sigortasının, çıkan bir yangın sonrasında, yasalar çerçevesinde sorumlu tutacağı kişiler, bu 
teknik formasyonlu kişilerdir. Yangından zarar gören çalışanların sağlığı ve güvenliği, farklı bir konudur ve 
bu alandaki yangın öncesi ve sonrası hizmetleri İSG uzmanlık eğitimi almış meslek adamları vermelidir.  
 Yani, İşverenin “mal”ına ilişkin hizmetleri, konu ile ilgili “İş Güvenliği uzmanları”, Çalışanın “can”ına 
ait hizmetleri “İş Sağlığı (Çalışanın Sağlığı ve Güvenliği) Uzmanları” vermelidir. Bu gün, bütün hizmet 
alanları, yasaları ve sigorta sistemleri farklı bu iki alana hizmet verecek meslek insanlarının uzmanlık 
eğitimleri, yöntemleri birbirine karışmış durumdadır. Aynen yukarıda izah edildiği gibi, bir yangın olayında, 
işletmedeki yangın tehlikesinin değerlendirilmesi, üretimden sorumlu uzmanlaşmış meslek sahipleri 
tarafından yapılmalı, çalışanların güvenliğini ise İş sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) uzmanları 
üstlenmelidir.  



 Tehlike değerlendirme yöntemlerini de kullanırken, yukarda bildirilen alanlara göre somut farklılıkları 
ortaya konularak ifade edilmelidir. Örneğin ETA (Olay ağacı analizi) ve FTA(Hata ağacı analizi), Hem 
İşverenin “mal”ına, hem de çalışanların “can”ına gelebilecek zararlarla ilgili tehlikelerin değerlendirilmesinde 
kullanılırken, HAZOP, HACCP ve FMEA’nın neredeyse tamamen İşverenin “mal”ına gelebilecek zararlarla 
ilgili tehlikelerin değerlendirilmesinde kullanılacağı açıkça görülmektedir.  
 

 Hata 4. Risk Sıfırlanamaz. 
Nitelenemeyen risk, risk olarak tanımlanamaz. Yani Risk Sözcüğünün önünde bir sıfatı yok ise, o 

Risk belirsizlik taşır veya ancak Total Risk olarak algılanabilir. Örneğin Sigara içmeye bağlı kanser riski, 
sigara içmeyerek sıfırlanabilir. “Kanser riski”, total bir risk tanımı olduğu için, ve çok fazla nedene bağlı bir 
risk olduğu için sıfırlanması kolay değildir. Eğer Kanser riski, kısmi risklerine ayrılır ,teker teker sıfırlanırsa, 
Kanser Riskinin azaldığından bahsedilebilir. 

Bir işletmedeki Total İş Kazası Riski (Olasılığı) (TİKR) aşağıdaki basit formülle hesaplanır ve ifade 
edilebilir. 
 Total İş Kazası Riski (TİKR) = İşletmede belirli bir süredeki toplam oluşmuş iş kazası sayısı / Aynı 
sürede, İş kazası riskine maruz kalan çalışan sayısı dır.  
 Diğer taraftan, Total İş Kazası Riski, işletme içerisinde farklı çalışma koşullarında oluşan Kazalarla 
ilgili Kısmi İş Kazası Risklerinin (KİKR) toplamına eşittir. 
 TİKR = Makinede oluşan iş kazası riski + Depoda oluşan iş kazası riski + Serviste oluşan iş kazası 
riski + .............. + v.d.  veya      TİKR = KİKR1 + KİKR2 + KİKR3 + ............. + KİKRn 
 Böylece farklı çalışma koşullarında iş kazası risklerini sıfırlamak, işletmedeki iş kazası riskinin 
sıfırlanmasına neden olacaktır. Kısmi İş kazası risklerinin sıfırlanması ise İş kazası nedenlerinin ortadan 
kaldırılmasına bağlıdır.  Genel olarak iş kazası nedenleri bir formülle ifade edilebilir. 
 İş Kazası Nedenleri = Kaza etkenine ait nedenler + İnsan özelliklerine ait nedenler + Çevre 
özelliklerine ait nedenler    
 Aynı düşünce tarzı, Meslek Hastalığı nedenleri içinde yinelenebilir. 
   Meslek Hastalığı Nedenleri= Meslek Hastalığı etkenine ait nedenler + İnsan özelliklerine ait nedenler 
+ Çevre özelliklerine bağlı nedenler     
  

İş Kazası Nedenleri

= 

Kaza etkenine 

ait nedenler

+ 

İnsan özelliklerine 

ait nedenler

+ 

Çevre özelliklerine 

ait nedenler

Düşmeli İş Kazası

= 

Yüksekte 

çalışma

+ 

Denge bozukluğu 

Sorunu var

+ 

Aşırı derecede 

Rüzgar var
 

 

Şekil 4. İş kazası nedenlerinin Etken, insan ve çevre özelliklerine göre nitelenmesi   
 

Bu nedenlerin tümü, sistematik bir şekilde saptandığında ve önlem alınarak ortadan kaldırıldığında, 
Kısmi İş kazası ve meslek hastalığı oluşmayacak, Kısmi iş kazası ve meslek hastalığı riski sıfırlanmış 
olacaktır. Her çalışma koşulunda bu iş tekrarlandığında, Total İş kazası veya Meslek Hastalığı Riskini de 
sıfırlamak çok zor olmasına rağmen imkansız değildir. 
  

 Hata 5. İş Sağlığı alanında Risk değerlendirmesinde Risk Matrisi kullanılarak 
değerlendirme yapılmalıdır. 



Bir işletmede, İş kazası ve meslek hastalığı Risklerini (olasılıklarını) hesaplamak, işletmede İSG 
sistemi ile birlikte düşünülmüş ve oluşturulmuş “İş Sağlığı Veri Tabanına” bağlıdır.  Geçmiş yılda bir 
işletmede İş Kazası ve Meslek hastalığı oluşmamış olması (meslek hastalıkları uzun maruziyetler sonucu 
oluşacaktır), işletmedeki tehlikeler konusunda gerekli önlemler alınmayacak anlamına gelmez. İşletmenin 
genelinde, tehlikeler sistematik bir şekilde saptanmalı ve alınacak önlemler alınmalıdır.  
 İş Kazası ve meslek hastalıkları, nedenleri konusunda önlem alınmayan hallerde ortaya çıkan 
sonuçlardır. Risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu, sonuçların da net olarak görülmesi zorunluluğunu 
getirir. Tahmini risk değerlerinden yola çıkarak hesap yapma zorunluluğu, işverenin “mal”ı ile ilgili konularda 
mümkün olabilir. Ama çalışanın “can”ı ile ilgili konularda tahmini değerlerden hareket edilerek 
değerlendirme veya hesap yapılamaz. İSG alanında, nicel ve sıralamalı risk değerlendirmeleri bir tarafa 
bırakılarak, tehlikeler değerlendirilmeli, riskler nitel olarak (var-yok) belirlenmeli ve gerekli önlemler derhal 
alınmalıdır. Tehlike ile ilgili, yapılacak çalışmaları ve riskle ilgileri, aşama aşama aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir. 

1. İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) alanında işimize yarayacak, İşletme ile ilgili tüm temel 
verilerin toplanması (İşletme ve kurma belgesi, binalar, bölümler, makineler, çalışanların tüm 
özellikleri, v.d.),  

2. İşletmede, İş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek tüm tehlikelerin saptanması, (Etkene ait, 
insana ait ve Çevreye ait tüm tehlikeler), 

3. İşletme, Çalışanının sağlığı ve güvenliği ile ilgili saptanan tüm tehlikelerin, bilimsel araştırmalarla 
gerçeklenmiş ve genellenmiş, zarar oluşturmayacak düzeyde “DOZ” değerlerinin belirlenmesi (MAK, 
TLV, TWA değerleri, v.d.), 

4. İşletmede Çalışanının sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tehlikelerin ölçülmesi ve “DOZ” değerleri ile 
mukayese edilmesi (Nitel Risk değerlendirilmesi), 

5. “DOZ” değerini aşan tehlikelerle ilgili alınacak önlemlerin (Teknik önlemler, Tıbbi önlemler, v.d.) 
belirlenmesi ve alınması (Risk yönetimi).  
 

İşletmede, Çalışanının sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tehlikelerin 

ölçülmesi ve “DOZ” değerleri ile mukayese edilmesi

TEHLİKENİN ÇALIŞMA ORTAMI 

DEĞERİ = ÇOD

ÇOD > DOZ ise

Risk var
ÇOD < DOZ ise

Risk yok

NİTEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 

 

Şekil 5. Tehlike ölçme değerlerinin doz değerleri ile karşılaştırılması    
 

Böylece, “DOZ” değerini aşmayan hallerde, iş kazası ve meslek hastalığı oluşmayacağı için herhangi 
bir risk de söz konusu olmayacak ve İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve güvenliği) uzmanı, Nitel ve basit bir 
değerlendirme ile işini yapmış olacaktır. Yukarıdaki aşamalarla hareket etmiş ve gerekli önlemleri belirlemiş 
bir İSG uzmanı, tüm raporlarını işletmedeki İş sağlığı ve güvenliği kurullarına resmi olarak aktararak, yasal 
sorumluluğunu da yerine getirmiş olacaktır.  

 
 Hata 6.  Risk = Olasılık x Şiddet ‘dir. 
 Hemen hemen her çalışma ortamı değerlendirmesinde bu hatalı formüle rastlama olasılığı vardır. Bu 
formülle ortaya konulmaya çalışılan “Risk” değil “Risk skoru”dur. Niçin böyle bir skor yaratılmaya çalışılır? 
Kendi içerisindeki kişisel karşılaştırmalarda yarar sağlayacağı düşünülür. Ama bu durum oldukça yanıltıcıdır.  
 Aynı yanıltıcı durum,  İş Kazası = Olumsuz koşullar x Olumsuz davranışlar  formülünde de vardır. 
Olumsuz koşullar nedenler ortadan kalktığında İş kazaları önlenecek diye varsayılır. Bu önemli bir yanılgıdır. 



Aradaki, işaret “+” dır ve her iki nedende ortadan kaldırılmadan iş kazası ortadan kaldırılamaz. Daha 
iyi bir değişle İş kazası nedeni olarak ortaya konulan, tehlikeler, kişisel nedenler ve çevresel nedenler 
iyileştirilmeden İş kazalarından kurtulamayız.  
 Şimdi, bir hastanenin iki ayrı bölümü için bir iş Kazası değerlendirmesini, bir Risk skoru üzerinden , 
bir de gerçek İş kazası parametreleri kullanarak yapalım. 
 

Tablo 2. Risk Skoru yaratarak yapılan karşılaştırma 

Bölümler 
Çalışan 
Sayısı 

Kaza 
Sayısı 
Yıllık 

Kaza 
(RİSKİ) 

Olasılığı (O) 

Kayıp gün 
Sayısı 
Yıllık 

Kayıp gün  
(RİSKİ) 
olasılığı  

(Ş) 

Risk Skoru 
(O x Ş) 

CERRAHİ 80 45 % 56,25 58 Gün % 72.5 % 41 

DAHİLİYE 100 72 % 72 56 Gün % 56 % 40 

 
 Tablo 2.deki verilen değerlere göre Kaza riski açısından, Dahiliye Kliniği, Cerrahi Kliniğine nazaran 
daha yüksek risk göstermektedir. Kayıp gün riski açısından ise, Cerrahi Kliniği,  
Dahiliye Kliniğine nazaran daha yüksek risk göstermektedir. Ancak, iki klinik Risk Skoru açısından anlamlı 
bir fark göstermemektedir.  
 

Tablo 3. Gerçek İş Kazası Parametreleri kullanılarak yapılan değerlendirme 

Bölümler 
Çalışan 
Sayısı 

Kaza 
Sayısı 
Yıllık 

Kaza 
Hızı (RİSKİ) 

Kayıp gün 
Sayısı 
Yıllık 

Kayıp gün 
Hızı  

(RİSKİ) 

Kaza Kayıp 
Gün Ağırlık 

Hızı 

CERRAHİ 80 45 % 56,25 58 Gün % 72.5 % 129 

DAHİLİYE 100 72 % 72 56 Gün % 56 % 78 

 
 Tablo 3’de verilen ve hesaplanan değerlere göre, gerçek parametreler kullanılarak doğru 
değerlendirmeler yapılabilir.  

Kaza riski açısından, Dahiliye Kliniği, Cerrahi Kliniğine nazaran daha yüksek risk göstermektedir. 
Kayıp gün riski açısından ise, Cerrahi Kliniği, Dahiliye Kliniğine nazaran daha yüksek risk göstermektedir. 
Kaza kayıp gün Ağırlık hızına baktığımızda, Cerrahi Kliniğinde oluşan kazaların daha ağır kazalar olduğunu 
söyleyebiliriz.  

Görüldüğü gibi, Risk Skoru kullanmak bazı noktalarda bizi yanıltabilir. Hele hele sadece Risk 
skoruna bakarak yapılan değerlendirmeler bizi amacımızdan uzaklaştırabilir. 

Aynı tuhaflığı bir risk matrisinde de görmek mümkündür. Aynı değere sahip olmasına rağmen, her iki 
alanda da alınacak önlemler birbirinden farklıdır. Diğer taraftan bu değerleri İş Sağlığı alanında kabul edilir 
saymak, bu işi bilmemek veya hafife almaktır. 

 



RİSK MATRİSİ

Frekans  (Meydana Gelme Sıklığı)

1
(Hiç meydana 

gelmedi)

2
(Yılda bir)

3
(Üç ayda bir)

4
(Ayda bir)

5
(Haftada bir)

Etki        

(Şiddet)

1
(İlk yardım, iş günü 

kaybı yok, kıl payı 

atlatma)

1
DÜŞÜK

2
DÜŞÜK

3
DÜŞÜK

4
DÜŞÜK

5
DÜŞÜK

2
(İlk yardım, iş günü 

kaybı iki günden az)

2
DÜŞÜK

4
DÜŞÜK

6
DÜŞÜK

8
ORTA

10
ORTA

3
(Yaralanma, iş günü 

kaybı iki günden fazla)

3
DÜŞÜK

6
DÜŞÜK

9
ORTA

12
ORTA

15
YÜKSEK

4
(Ölüm, uzuv kaybı, 

meslek hastalığı)

4
DÜŞÜK

8
ORTA

12
ORTA

16
YÜKSEK

20
YÜKSEK

5
(Birden çok ölüm, 

sürekli iş 

görememezlik)

5
DÜŞÜK

10
ORTA

15
YÜKSEK

20
YÜKSEK

25
YÜKSEK

KALİTATİF (NİTEL) YÖNTEMLER
Ordinal (Sıralamalı-Skorlu) yöntemler

 
Yukarıdaki Tablo  ‘da görüldüğü gibi birbirine eşit risk skorlarında alınacak önlemler birbirinde 

farklıdır ve yanıltıcıdır. Alınacak Önlemlerin öncelikleri vardır. Bu tür den ordinal (sıralamalı-skorlu) 
yöntemlerle öncelikleri belirlemek imkansızdır. Dünyanı her yerinde, bilim dallarında ki sıralamalı 
parametreler, nerede ise her yıl, düzenlenen bilimsel kongrelerde kararlaştırılarak kullanılır. Hele hele 
Ordinatlarda bu tür karakterlerin kullanılması, subjektifliği karesi kadar arttırmaktır ve İş Sağlığı (Çalışanların 
Sağlığı ve Güvenliği) alanında yeri yoktur. 

Sonuç olarak alanların uygulamasındaki bu farklılıklar, alanlar entegre edildiğinde bir çok hataya 
neden olmaktadır. İlgili Kongrelerde, değişik oturumlarda bu yanlışlıklar ifade edilecektir.  

Saygılarımla... 
 
 
 
 
 
 


